CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO
Nguyễn Quang
Chuột ám chỉ những ai ?
Thưa : Loài Chuột cũng giống như bè đảng CSVN.
Tại sao lại dám ví cái đảng của « Đỉnh cao trí tuệ Nhân loại « là loài chuột ? Tại vì
loài chuột lúc thanh thiên bạch nhật thì ẩn nấp trong hang tối, đến ban đêm tăm tối mới
dám bò ra từng đàn gậm nhấm mọi thứ đồ đạc, làm bẩn thức ăn và phá hoại mùa màng
của con người. Chuột không những là loài ăn bám, phá hoại, mà còn gieo rắc bệnh tật
nữa, như bệnh Dịch hạch rất nguy hiểm và hay lây. Để thấy rõ sự tương đồng, chúng ta
hãy lần xem những hoạt động của đảng CSVN trong gần một Thế kỷ nay.
Chuột CSVN nguyên từ trong hang “ Tư tưởng Xương cuồng Mác Xít” và trong “ hang
Vật chất Pác Bó hay các mật khu khắp nước” mà ông Hồ khai sáng, nên sự ám chỉ quả
thật chính xác. Số là: Cái nguy sâu xa nhất của CSVN được Tổ tiên Việt đã canh cáo
trong huyển thoại Việt Tỉnh, về ba Vĩ tích của Lạc Long, nói về Mộc Tinh Thuỷ tinh
và Hỏa Tinh. Xin tóm vài ý trong truyện.
« Mộc Tinh hiểu là “ ma mộc , gỗ khô, tức là những gì hủ hoá, nhất là các thứ
dị đoan chỉ bằng Xương Cuồng ( lối nói bóng để chỉ Bái vật: thờ vật chất ). Lạc Long
quân cũng đuổi đi rồi sau có người dùng ma thuật trừ thêm. Đây là tinh thần xả bỏ Bái
vật, ma thuật của Vĩ tích.
Truyện Hồ Tinh có thể hàm ý Du mục phá Nông nghiệp. Óc Du mục quỷ quyệt
được chỉ bằng hồ 9 đuôi, bắt người nhốt trong hang như Cộng sản nhốt người vào
hang ý hệ Mác Lê, nói là hang vì trừ thuyết Mác Lê ra thì không cho dân nghe hay thấy
gì bên ngoài nữa . Các sách vở đều đốt hay tịch thu như Tần Thuỷ Hoàng bên Tàu, không
cho ai xem . ”
Nhục ảnh: là những ý nghĩ tai hại che khuất lý trí không cho thấy sự thực, nó có
hại, một là cuồng tín gọi là Xương cuồng hai là như ý hệ, gọi là rơi xuống hang.
Thần Xương cuồng: hay nữa là ý tưởng của lũ đông, tức là những tin tưởng dị
đoan, những vu tưởng, những ý nghĩ của lưu tục.”
( Kim Đinh: Kinh Hùng khải triết, trang 17 0 )
CS cuồng tín về Duy vật Biện chứng, về Mâu thuẫn thống nhất theo kiểu hoặc Mâu hoặc
Thuẩn một mất một còn, như như Nước và Lửa thống nhất để: hoặc Lửa tắt hay Nước
thành hơi ? Còn Duy vật Lịch sử vẽ đường cho lịch sử nhân loại chạy theo, nhưng khi
vừa chạy đến bức tường Bá linh thì Lịch sữ CS đụng vào bức tường ô nhục mà đổ nhào
theo.
Ta có thể tóm tắt: Tư tưởng CS nằm trong « hang Xương cuồng « , thấy Trời bằng
vung, nên đâm ra Duy lý cực đoan. Duy lý cực đoan là tai họa lớn nhất của nhân loại.
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Do đó mà “ CSVN là những người chỉ biết dơ quả đấm để dành miếng ăn, lấy việc
chém giết đồng bào làm lý tưởng đấu tranh “!

Hoạt động của đảng CSVN
Thử xem xưa rày đảng CSVN hoạt động làm sao, họ chuyên hoạt động bí mật vào ban
đêm, mục tiêu đen tối là xây dựng một tập thể để đào luyện những tên « Miệng loa Tay
cướp “ bằng Bạo động. Họ dấy động sức tàn phá của Hận thù ngút trời để có đủ can
đảm Giết mà Cướp. Họ giáo dục lòng căm thù cho Bần cố nông, gây tử thù với địa chủ,
để Bần cố nông có đủ cam đảm vu vạ cáo gian.
Họ vỏn vẹn chỉ có một cái « Sắc cốt « trong đó một bộ áo quần, một bàn chải đánh răng
cùng hộp Gibb và một bầu nước bọt. Họ không không tự mình làm lấy gì hữu ích cho
chính họ và xã hội, mà chỉ đem nước bọt rao giảng Hận thù để xây Thiên đường trần
gian dùng làm mồi để cướp đoạt.
Muốn cướp đoạt thì phải lừa đảo, lừa đảo không được thì phải áp bức, áp bức không
được thì dùng mặt nạ Nhân ái và Công bằng để lừa mà giết mà chiếm.
Muốn giết thì
phải vu vạ cáo gian, vì vậy mà phải nhân danh cái tốt để làm cái xấu. Đầu tiên thì nhân
danh : Độc lập, Tự do, Hạnh phúc để cướp chính quyền, tiếp theo là nhân danh : Nhân
dân, Dân tộc, Quốc gia, Lương tâm nhân loại, Đỉnh cao trí tuệ . . . để kể công đảng lãnh
đạo tài tình mà chểm chệ ngồi lên đầu Dân tộc.
Họ nói một đàng làm một ngả, chuyên dùng nhân danh để làm điều hắc ám, hắc ám ở
chỗ Khi nói « vì lòng Nhân ái mà đảng lãnh đạo công nông lập lại công bằng xã hội
bằng cách làm cách mạng chuyên chính vô sản « , đảng phát động quần chúng, trước
hết để cướp tài sản của địa chủ, sau lại tước đoạt tài sản và tự do của toàn dân để nhốt
tất cả vào chuồng bò tập thể, dùng hộ khẩu và tem phiếu để khoá chặt cửa chuồng bò.
Họ nguỵ tạo ra hai cuộc chiến tranh để làm cách mạng vô sản triệt để không cần thiết để
Giết mà Cướp. Chủ trương của quốc tế CS là phải « gây chiến tranh để làm cách mạng
sắt máu », không có chiến tranh không thể dùng bạo lực để trấn áp kẻ chống đối để giết
mà cướp.
Cuộc chiến tranh chống Pháp là không cần thiết vì khi đó Phong trào giải thực của Hoa
kỳ buộc các nước có thuộc địa phải lần lượt trao trả độc lập cho các nước nhược tiểu,và
Pháp cũng đã trao trả nền độc lập cho Vua Bảo Đại.
Trung cộng đã giúp VC đánh thắng trận Cao Bắc Lạng để cho việc đi lại giữa hai nước
Việt Trung được khai thông. Sau đó mọi kế hoạch làm cách mạng của CSVN cùng mọi
thứ đều phụ thuộc vào Trung cộng từ chủ trương đường lối đến các phương tiện chiến
tranh như quân nhu quân cụ đều do Trung cộng chỉ huy và cung cấp, CSVN chỉ là tay sai
của Trung cộng để thôn tính Việt Mên Lào. Đó là sách lược VC chiến đấu cho Độc lập
VN, thực ra chỉ làm đầy tớ tận trung cho Trung Cộng.
Khốn thay khi xong chiến tranh, VC những tưởng là đã có Độc lập, nhưng khối nợ quân
trang quân dụng để tiêu diệt phần tinh hoa của dân tộc VN được gông vào cổ làm cho
xương sống VC qụy xuống, VC bèn lén cắt đất dâng biển trả nợ để giữ ngôi, nhưng càng
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dâng thì lòng Tham bành trướng Trung cộng càng dấy lên lấn tới. Đây là cơ may mà từ
hơn 4 ngàn năm nay, giấc mộng bành trướng của Tàu có cơ thành tựu. Nay là nước rút
của công cuộc bành trướng, một mặt Trung cộng miệng cứ nói Hoà bình mặt khác tay
Trung cộng cứ nhào tới cướp mọi thứ làm chuyện đã rồi, khi chiếm được thì VC đâu có
đủ sức để dành lại, vì bản chất gian manh tráo trở nên chẳng ai giúp mà đòi. Nhân dân
VN đứng lên phản đối lũ tham tàn cướp nước thì VC ngăn cản bắt giam, vì sợ Trung
công xiết vòng Kim Cô nghẹt thở, mặt khác lại qua Thiên triều khấu đầu xin xỏ nới tay !
Còn cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam cũng là ngụy tạo theo lệnh của Trung
Cộng. Thực sự nếu muốn giải phóng thì phải giải phóng miền Bắc, vì đây là hỏa ngục
trần gian, còn miền Nam thì nhân dân được sống Tự do và no cơm ấm áo, sao lại giải
phóng để làm Nô lệ ? Tổng thống Ngô Đình Diệm thà bị chết, quyết không để mất
Chính nghĩa Quốc gia.
Mao Trạch Đông đã giết 60 triệu mạng người để ngồi lên đầu lên cổ dân Trung Hoa,
Trung cộng còn đốc thúc VC làm cách mạng Vô sản, một mặt dùng tay CSVN giết cho
hết thành phần tinh hoa của dân tộc VN trong mọi lãnh vực cũng như phá nát
Thượng tằng kiến trúc là Văn hoá, qua nếp sống thương luân bại lý và phá cho nát
Hạ tằng cơ sơ để cắt dây Achille của Dận tộc VN, nhất là những thủ đoạn áp bức bóc
lột để làm nghiền nát Lương tâm con Người. Hồ Chí Minh và VC đã có công giết gọn
non 3 triệu đồng bào qua cái gọi các cuộc cải cách xã hội, chiến tranh ngụy tạo và tù
đày.
Hết cướp miền Bắc tới cướp miền Nam, tuy cách thức ăn cướp có khác, nhưng cách
nào cũng tàn hại con người và phá tan đất nước.
Khi thành trì cách mạng bách chiến bách thắng Liên Xô sụp đổ, vì hết cách leo dây, nên
CSVN phải quỳ gối làm tôi đòi cho kẻ thủ truyền kiếp phương Bắc! Họ là tên chạy cờ
cho Quốc tế vô sản, chỉ làm theo Đường lối và kế hoạch của Trung cộng, Trung công sai
gì giúp gì thì họ thực hiện y chang.
Khi Đặng Tiểu Bình quay mặt với chính sách sắt máu của Mao Trạch Đông, VC cũng đổi
mới giống như Trung cộng, VC quay ra Kinh tế thị trường, nhưng Định hướng XHCN
như Trung cộng để rút ngân quỹ Quốc gia qua các xí nghiệp Quốc doanh, khi Giang
Trạch Dân đổi mới theo ba thành phần, VC lại ra sức cướp giật để lên ngôi Tư bản đỏ,
Cứ xem các dinh thự của mấy tên chóp bu trong Bộ chính trị và tiền gởi ngân hàng con
cọp giấy Tư bản thì biết rõ mục tiêu của đảng CSVN. Khi mấy tên cao cấp đã quá no,
muốn được bảo vệ thì cho đàn em tất cả điạ phương ăn cướp thành phần nộng dân đã
bao che nuôi dưỡng họ trong thời kỳ ẩn núp trong hang động. Thử xem có thành phần
nào của Dân tộc mà không bị CSVN ăn cướp ?
Lý tưởng CS rõ ràng như ban ngày :
Độc lập ở đâu ? ở chỗ làm đầy tớ dâng nước cho Tàu, vì Tàu đã giúp đường lối
và phương tiện cướp nước để làm giàu riêng.
Tự do ở đâu ? Ở chỗ nhân dân buộc phải tự do làm nô lệ đảng, nhất là ai dám thể
hiện lòng yêu nước chống Tàu thì CSVN cho vào tù. VC luôn dùng cách cai trị sắt máu
để giam dân trong ngu dốt và nghèo khổ.
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Hạnh phúc ở đâu ? Chẳng ở đâu cả, kẻ bị cướp thì đau thương, kẻ cướp được thì
ôm của cướp mà run vì không tìm tra lối thoát, ngả nào cũng bế tắc, do « Mưu thâm thì
họa thâm » ngày nay CSVN đã dấn bước tới khúc cuối của con sào cách mạng vô sản!
Sở dĩ đời sống nhân dân sau này có khá hơn là bỏ lối làm ăn tập thể, nên nhân
dân ráng làm để sống còn, để thoát kiếp sống hú hồn trong chuồng sản xuất tập thể và
vùng kinh tế mới. Còn CSVN thì ngoài việc ăn cướp trắng trợn cỏn dùng Quốc doanh để
tham nhũng để che mắt thiên hạ, cũng như rước Tư ban ngoại quốc vào đầu tư để ăn
chặn mồ hôi của công nhân.

Đảng CSVN lãnh đạo cách nào ?
Nói là đảng lãnh đạo tài tình, nhưng đảng làm theo sự lãnh đạo của Liên Xô và nhất là
Trung cộng. Sách lược giết người cướp nước là sách lược của Liên Xô, nhất là Trung
Cộng. CSVN phải theo cuộc cách mạng « Dân chủ nhân dân Chuyên chính của Trung
Cộng, vì Việt Nam là nước nông nghiệp như Trung hoa, nên không thể làm theo « cách
mạng vô sản chuyên chính « như Liên Xô. Đây là cuộc cách mạng triệt để của Mao
Trạch Đông, thà « Giết lầm hơn bỏ sót «.
Mao Trạch Đông là ai ? Cha ông Mao tự xưng mình là Thiên tử, tức là con Trời không
phải loài người, còn Mao Trạch Đông còn hơn thế nữa, không chiụ làm con Trời mà phải
làm Trời, Mao Trạch Đông cho rằng chẳng có Thiên Bẩm gì ráo, như Lương tâm, quyền
Tư hữu chỉ là ấn bản của nếp sống lâu đời trong chế độ phong kiến hủ lậu mà có, nên
Mao Trạch Động đã dùng lối Tẩy não để xoá cái Thiên bẩm Lương tâm, Tư hữu đi, bằng
cách đem bắt nhốt con người vào phòng tối, cho đèn thật sáng chiếu vào đầu với hy
vọng xoá đi cái « ấn bản Tư hữu » trong đầu, rồi dùng loa phóng thanh liên tiếp để
đem « ấn bản Công hữu « vào óc con người đã được tẩy não, nhưng ông Trời Mao đã
không đi tới đâu, chỉ giết gọn được chừng 60.000.000 người mang « Thiên bẩm Tư
hữu » , mà không xây nên « Công hữu Mao « trong đầu bất cứ ai ! Còn Bác Hồ kính
yêu của đảng CSVN cũng suốt đời hy sinh làm cách mạng cứu nước, chỉ cùng đàn em
giết sơ sơ chừng gần 3 triệu đồng bào mà dâng nước cho kẻ thù!
Cứ nhìn xem trong xứ Trung Cộng và Việt Cộng ai là kẻ có hảng tỷ, hàng triệu, chỉ bán
nước bọt tuyên truyền, không đổ mồ hôi sôi nước mắt, lén lút đem dollar gởi băng kẻ thù
cọp giấy Tư bản, vậy nghĩ xem, những đỉnh cao trí tuệ này đang chiếm không những Tư
hữu mà còn cả Công hữu nữa? Quả là trò hề Thế kỷ ! Đây là những A Quy khi ký tên
không làm sao vẽ nổi một vòng tròn, nhưng túi đã no tròn bằng « quả thực « Tham,
Sân, Si !

Truyển thống Tiên thực của Trung cộng
Quyền Tư hữu và Công hữu
Chúng ta thử hỏi Tại sao Mao Trạch Đông tẩy não con Người đề làm gì ?
Thưa : Mao muốn chứng tỏ quyền Tư hữu là sản phẩm của chế độ quân chủ phong kiến,
không phải là Thiên bẩm, Mao cho là do quyền chiếm hữu Tư hữu nên sinh ra chế độ xã
hội bất công, Mao muốn chứng minh rằng Quyền Công hữu là đúng vì trong chế độ CS,
tài sản phải để chung ( Công hữu ) , mọi người đều làm theo năng lực hưởng theo nhu
cầu, nên có giết để cướp quyền Tư hữu theo ông Trời Mao là đúng !
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Có điều căn bản mà Mao chưa học tới là : . Từ thời man sơ, con người sống theo lối
Tiên thực, nghĩa là của ăn có sẵn đó rồi cứ hái lấy mà ăn như quả chín trong rừng, cá
dưới ao sông, lưới về nướng mà xực, súc vật có nhiều nơi, giết được thì ăn thịt, đến khi
xã hội đã phát triển thì sinh ra lớp người Tiên thực, như người Chủ trong chế độ Nô lệ,
chế độ Đế quốc thực dân, tiếp theo là chế độ CS, họ toàn là hạng người sống theo lối
Tiên thực nghĩa là sống trên lưng người khác, nhưng lại hãm hại người đã đem mồ hôi
nước ắt làm ra của nuôi sống mình !
Còn một lối sống khác là Gian thực, tức là lối sống của những người đem mồ hôi nước
mắt làm ra của ăn gọi là Tư hữu, « Tay làm hàm nhai, Tay quai miệng trễ « . Của tự tay
mình làm ra là của riêng, mình giữ lấy để nuôi sống mình, sao lại cho chiếm hữu thứ này
là bất công, nếu ai chiếm hữu bất công thì có luật pháp phân xử công minh , sao lại vu
vạ cáo gian mà giết để cướp ? Vậy những kẻ bán nước bọt mà cướp Tư hữu của toàn
dân thì công bằng ờ đâu ?
Nếu con người không cần của ăn do tay mình làm ta thì công trình tẩy não của Mao đã
thành công, nhưng dầu sao việc giết hàng triệu người bằng bất cứ lý do gì cũng không
biện minh được.
Cuộc đấu tranh của nhân loại xưa nay thực ra là cuộc chiến giữa hai hạng người Tiên
thực và Gian thực, mà kẻ bạo lực Tiên thực ( thuộc chế độ Du mục ) thường thường
thắng kẻ Gian thực nhu thuận ( thuộc chế độ Nông nghiệp ) , chỉ có Cha ông Việt Nam ta
đã thắng được những cuộc chiến tranh như thế với quân phương Bắc vĩ đại qua cuộc
chiến suốt trường kỳ lịch sử , từ nhà Tiền Lê, qua các triều nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn.
Tổ tiên chúng ta đã thắng nhiều lần đều bằng :
Chiến lược :
Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn
Đem Chí Nhân để thay Cường bao
( BNĐC : Nguyễn Trãi )
Và Chiến thuật : Dĩ Nhu thắng cương, Dĩ Nhược thắng Cường.
Bác Mao vĩ đại và Bác Hồ kính yêu của CSVN là những người bám theo lối sống Tiên
thực, vì quá Tham sinh ra quá Lú, nên đã giết đồng bào và phá tan đất nước. Ngày nay
chính đồ đệ của Mao đã xa lánh Mao nhưng chưa dám công nhiên hạ ảnh vất vào sọt
rác. Những cách bắt chuột của Mèo theo Đặng Tiểu Bình cũng như đường lối ba thành
phần của Giang Trạch Dân cũng chỉ là thay đổi cách ăn cướp để làm giàu và gây chiến
tranh bảnh trướng để ăn cướp mà thôi !
Truyển thống Tiên thực của Mao
Khi truy ra Truyền thống của Mao là thuộc nòi Tiên thực, mà ông Thuỷ Tổ là Hiên Viên,
sống bằng nghề Du mục từ Tây Bắc tràn qua phía trên sông Hoàng Hà, đó là lãnh tụ Du
mục. Khi tràn xuống miền Sông Dương Tử để thôn tính các chủng Việt, qua ba cuộc
chiến đã đánh bại Si Vưu lãnh tụ của Nông nghiệp ở trận Trác Lộc, máu chủng Việt chảy
lan hàng dặm, mà lên ngôi Hoàng Đế, thâu tóm hết đất đai, dân chúng cùng những phát
minh như cách làm giấy, luyện đồng luyện thép và nhất là Văn hoá của đại chủng Việt.
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Tiếp đến là Tần Thủy Hoàng thâu tóm hầu hết chủng Việt. Tần Thủy Hoàng đã bắt
700.000 dân Việt bại trận đày đi xây Vạn lý trường thành làm vinh quang cho nước Tàu
và bắt 70.000 nô lệ Việt xây 7 km2 lăng mộ, làm vinh quang cho Thủy Hoàng, sau đó
đều bị chôn theo lăng cùng 3000 cung nữ để giữ bí mật.
Đến đời Nhà Hán thì sai Mã Viện sang đánh bại hai Bà Trưng, tịch thu linh cổ Trống
Đồng về đúc ngựa, để làm mai một Văn hoá VN. Trống Đồng là Di sản « Văn hóa Thái
hòa « của chủng Việt, còn ngựa là phương tiện giao thông của quân Du mục, những vó
ngựa của quân Mông đã cày nát Tây Đông. Nhà Hán còn dùng Trống Đồng tịch thu
được để đúc cột đồng chúc dữ Dân Giao chỉ : « Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt : Khi cột
đồng bị đổ là nòi Giao chỉ bị tiêu diệt «
Nhà Tống cũng « nghịch lộ lai xâm » nhưng bị nhà Lý dáng cho đòn » Thủ bại hư «
Đến nhà Nguyên lại sang xâm chiếm nước ta 3 lần trong 60 năm đều bị nhà Trần đánh
cho tan tác,
Nhà Minh thì bị Vua Lê Lợi tiêu diệt lần mòn trong 10 năm trường.
Nhà Thanh thì bị Vua Quang Trung quét sạch trong 5 ngày.
Nay đến hậu duệ Trung cộng là sự hội tụ giữa truyền thống thâm ác của Đế quốc
Phong kiến và gian manh có tổ chức tinh vi của Quốc tế vô sản nên vô cùng hung hiểm.
Nên nay Trung cộng « tham thực « dùng Lưỡi bò 9 khúc liếm 80% biển Đông, tất không
thể tránh bội thực làm cho Mẹ Trung hoa « cực thân « !
Những tội ác mà nhà cầm quyền Tàu từ hơn 4 ngàn năm nay ( kể từ Hiên Viên Hoàng
Đế ) gây ra cho Việt Nam thì : « Lấy trúc rừng làm bút không ghi hết tội, lấy nước biển
Nam Hải không rửa sạch máu tanh do chúng khơi dòng «
Xin Nhớ 70% Dân Trung hoa thuộc Nông nghiệp đều thuộc chủng Việt, họ là anh em bà
con của ta, chúng ta chỉ chống « tụi cầm quyền Tàu tham tàn và Cường bạo « mà thôi.
Có một điều nực cười nước Tàu không có nổi một cái Tên có nghĩa, vì trước kia họ là
nước ở giữa Tứ Di thuộc chủng Việt : Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch, Nam Man, nên họ
đặt tên là Trung, còn tiếng Hoa tự phong là giống sang trọng thuộc loại Tiên thực,sống
trên lưng của Gian thực. Vậy tên nước của họ chỉ có nghĩa là người sang trong sống ở
giữa Tứ Di ! Bây giờ Tứ Di đâu rồi, ai thôn tính hết?
Sở dĩ nhắc như thế để chúng ta hiểu nền văn hoá của Trung Hoa nguyên là của thâu tóm
được của chúng Việt, do đó khi đoạt được Dịch thì chỉ hớt được cái ngọn 64 quẻ để bốc
phệ, mà không hiểu cái gốc biến hóa hài hòa của Dịch, là gốc của nền Văn hoá Thái hoà,
nên mới luôn gây chiến tranh và bành trướng.
Để thấy Trung cộng là ai, thì cứ nhìn cái lưỡi Bò 9 khúc của họ, nó chiếm 80% biển
Đông. Nó chiếm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nghe đâu họ đã viễn dẫn
chứng cớ lịch sử của họ từ thời Hoàng Đế, nhà Tần để nói Hoàng sa Trường Sa là của
họ. Việc này chẳng khác khi xưa, những nhân vật văn hoá của Nông nghiệp mà Cha ông
Du mục của họ cũng lần lượt cho xen vào sử làm của riêng mình, những nhân vật Văn
hoá như Phục Hy Thần Nông được đem vào trước, còn nhân vật cổ nhất là Bàn cổ mới
đem vào sau, rõ là ăn vụng mà không biết chùi miệng !
Nay họ tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của họ không thể tranh cãi, ai vào đó đánh cá
thì họ đụng cho đắm Tàu, tịch thu mọi thứ và bắt chuộc tiền. Của người ta họ ăn cướp,
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khi người ta tới đó làm ăn trong lãnh hải của mình thì chúng ta la to là xâm phạm lãnh
hải của họ trái phép, Cái lối Nói ngược Làm ngược là Di sản của CS xưa nay !
Những lời Nói và Hành động vô liêm sĩ cở này cả thế giới đều khinh miệt, thế mà chúng
cứ trâng tráo huênh hoang làm càn !
Tuồng nào theo tập nấy CSVN cũng đưa đường dẫn cho Trung cộng tàm thực, hết ba mặt
Bắc, Đông Tây đều đem nhường đem bán cho Trung cộng, bao nhiêu địa điểm chiến
lược Trung cộng đểu án ngư,mọi lãnh vực đều bị lũng đoạn, nhân dân Việt Yêu nước có
chống Tàu thì VC lại kết án là lật đổ chính quyền đem giam cho chết trong tù..
Việt Công nên nhớ cái chết của đảng là nằm trong cái gian tham và tàn bạo của đảng
Cướp mà ra, chứ đảng tử tế thì không ai lật đổ làm gì !

Chuột ở cuối sào
Đây là cái khôn ngoan của Đỉnh cao trí tuệ CSVN :
Về phía quan Thầy, dầu đã cúc cung tận tuỵ, đã nhường hết giang sơn VN cho
Thầy, mà nào đâu Thầy có thỏa, chỉ khi nào cướp được cả nước VN, tiếp đó là khử trừ
hết lũ cam tâm bán nước mình cho Thầy, Thầy mới yên tâm no thỏa. Thầy dùng Tay trò
để ăn cướp, nay đã cướp xong thì còn dung dưỡng loài ong tay đó để làm gì, nên không
thể không khử đi.
Trò đã được gắn vòng Kim Cô vào cổ, mỗi lần muốn là Thầy xiết một khức là trò xếnh
vếnh, phải phủ phục van xin nới tay, trò đang sống dở chết dở để thoả mãn lòng tham
của Thầy, khi thoả mãn được lòng tham của Thấy thì bị nhân dân vạch mặt phản nước.
Về phía Nhân dân, CSVN đã giết và cướp địa chủ và hãm hại trí thức, nay là
cướp nhà đất của nông dân và bóc lột công nhân, bán người, bán nước, nhận dân đã
nhận rõ bản chất tham tàn và cường bạo của đảng, hết bao che nuôi dưỡng rồi, những
oan khiên của những người bị giết và cướp đã rợp trời, những lời ta thán của toàn dân
đã rợp đất. Việc giết và cướp cùng phản bội đồng bào đã đều khắp mặt thì đảng ở với
ai ?
Về phía quốc tế CS thì chỉ còn tên Thầy gian tham phản Trò và một bạn Bắc
Hàn đói meo, nên phải chơi với Tây phương, nhưng chơi với Tây phương không thể
dùng mưu vặt được, thì làm sao mà làm đối tác, muốn làm đối tác thì phài có Tư do
nhân quyền để cho mọi người dân phát triển, hầu ai ai cũng có tư cách và khà năng làm
chủ, có thế mới ăn nên làm ra. Nay đảng CSVN vừa leo dây vừa run cầm cập. Ai mà
chẳng rõ cái bản chất cướp dựt và gian manh của CSVN, cái bùa lừa đảo hết linh rồi,
người ta làm ăn với để giúp sửa đổi cái bản chất gian tham và cường bạo, chứ đâu có
dung dưỡng được thứ đã hết bản chất ngườí. CSVN nay đang lâm vào tính thế của Tây
Sở Bá vương, trước mặt là giòng sông, sau lưng thì địch truy kích. Đảng CSVN thử chiêu
hồn Tây Sở Bá Vương nên làm gì để thoát nạn.
Thật ra không có mưu nào mà thoát được, vì Tham thì Thâm, Gieo Gió thì gặt Bão,
chẳng ai sửa đổi được lưới trời, chỉ có con người gian ác phải đổi thay.
Mới đây có nhiều vị cao cấp trong đảng CSVN, ngồi lại thảo luận với nhau để tìm kế cứu
đảng, nào tố cáo cái sai của nhà cầm quyền tham nhũng, nào bàn về Văn kiện của đảng
tức là đường lối của đảng.Văn kiện này là đường lối riêng làm cách mạng của đảng,
còn cái công khai là Hiến pháp,mà Hiến pháp là văn bản đi chép của người ngoài trưng
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ra để nhân danh mà lừa dân, còn Văn kiện chỉ là mưu mô của đảng, có vị cho rằng văn
kiện nào cũng sai, chỉ có văn kiện Hồ chí Minh là đúng. Hồ Chí Minh nói đúng theo ý
của ông ta và phe phái của ông, còn không đúng với Dân tộc, khi nào Hồ Chí minh và
đảng CSVN bỏ cái Lòng Tham tàn và hành động cường bạo thì mới sửa được, chứ
không sửa cho Lòng rộng trí sâu thì dầu cho Văn kiện nào hoàn hảo nhất, nếu có, cũng
giống như ném viên ngọc quý cho chó heo ăn mà thôí. Sửa cái Bản chất cho cái lòng
Nhân ái, rồi sửa Hiện tượng bằng hành đông công bằng, chứ cứ dung dưỡng tấm Lòng
giết Người là Bất Nhân, hành động Cướp của là Bất công, thì chỉ là đưa con Người và
Dân tộc vào con đường Kiệt. Không lo sửa Bản chất mà chạy quanh Hiện tượng sai lầm
thì chẳng khác nào lấy dầu cù mà xoa ngoài da để chữa bệnh nội thương. Cái mầm ác
đang chất ngất trong Lòng , mà sao lấy dầu Cù là mà xoa bóp ngoài Da !
Rồi còn có phong trào tìm cách sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp là Chủ đạo, là lộ đồ của
Dân tộc chỉ có đại biểu của toàn dân mới soạn thảo ra được, Địa phương nào ( Ở VN thì
là Tỉnh ) thì soạn Hiếp pháp cho địa phương đó. Khi họp đại biểu toàn quốc đúc kết, phê
chuẩn mới đem Quốc hội làm luật, ngành Hành pháp thi hành luật, Tư pháp bảo vệ tính
chất hợp Hiến của Hiến pháp. Đây là chính sách check and balance để giữ thế quân bình
động, chứ đảng cứ ngồi xổm lên ba ngành rồi nhất trí theo Một Chiều thì lệch hướng mà
sụp đổ cái rầm như Liên Xô và Đông Âu.
Phải sửa con người trước rồi đến Hiến pháp, tới Cơ chế xã hội cùng Quốc sách về Dân
Sinh Dân Trí và Dân Khí mới ổn.
Về Nội bộ của đảng CSVN.
Ta nên nhớ trong ngày đầu của cách máng tháng
8 năm 1945, thành phần giúp cho cuộc cách mạng thành công đa phần là con của địa
chủ phú nông cùng trí thức. Đó là thành phần tinh hoa của Dân tộc.
Mặt khác Quốc tế CS có một sách lược Lừa Bịp rất hấp dẫn với thành phần kém hiểu
biết : « Được cả thế giới mà chỉ mất xiềng xích « Khi cướp được thế giới rồi thì «
Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu », rõ là Thiên đường trần gian. Vậy mọi
người phải hy sinh triệt để cái Hiện tại để xây Thiên đường Tương lại, đây là sự dối
trá ngu đần kinh khủng, vì « không có Hiện tại thì làm gì có Tương lai, bỏ cái Hiện
tại để vong thân xây dựng Tương lai mộng tưởng, là ý tưởng vong Thân, vong Nhân.
Còn thêm cái Hướng phục vụ lộn ngược, đúng ra Xã hội phải phục vụ con Người,
đàng này lấy con người phục vụ xã hội không tưởng, nên đảng CS đã dùng đầu làm
chân, nghĩa là đi lộn đầu, chỉ vỉ lòng Tham nên lú, đâm đầu vào việc giết Người cướp
Của. CS lại có tổ chức kìm kẹp con người rất tinh vi, nên với tư tưởng cực đoan là nó
nghiền nát con Người. Chủ trương » thắt bao tử và ngu dân « để thực hiện ảo tưởng
Hạnh phúc là đại gian ác, « Gết người cướp của « của một lớp người để mưu hạnh
phúc cho một số người khác là vô cùng tàn bạo, thực ra tới nay chẳng có lớp người
nào mà không bị lần lượt bị áp bức và bóc lột !
Vì đi làm cách mạng lộn đầu xuống đất, nên càng làm càng sai, gây ra nhiểu người
chống đối, gây ra nhiều kẻ thù, nên càng phải càng tàn bạo để loại trừ kẻ thù, trong
nội bộ đảng cũng có ban ám sát, cảnh tàn hại con Người bắt nguồn từ đây, để theo
đúng tinh thần cách mạng triệt để, Mao chủ trương « giết lầm hơn bỏ sót «, công việc
này chẳng khác nào bóc củ hành, cuối cùng chẳng có đảng viên CS nào là chân
chính, Văn kiện nào của đảng là không sai !
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Phong trào Nhân văn giai phẩm là sự phân hoá đầu tiên trong đảng CSVN, CSVN ghép
tội cho họ là những người « Công thần chủ nghĩa « . Đây là sự phân hoá do hai chủ
trương của CS quốc tế. Phía Nam Tư là CS Quốc gia, những người con cái điạ chủ phú
nông trí thức tham gia Cách mạng đều được chiếu cố nâng đỡ, chính sách này Mao gọi
là « Cách mạng Cải lương « , còn theo Mao thì phải « Cách mạng Triệt để « hầu tận
diệt kẻ thù, giai cấp địa chủ, phản động không bao giờ chiụ buông nhả tài sản của mình,
nên phải diệt sạch. Những người trong phong trào Nhân văn giai phẩm đều bị cho đi làm
lao động khổ sai !
Tiếp đến là phe phái Thân Nga, thân Tàu. Phe thân Nga thì sợ Trung cộng, kẻ thù truyền
kiếp, phe thần Tàu thì loại trừ thành phần thân Nga, Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp và
đồng bọn thân Nga hơn, nên phe thân Trung cộng cho phe Hồ chí Minh ra rìa, Võ
Nguyên Giáp về vườn coi Xưởng Đẻ.
Sau khi chiếm miền Nam thì phe miền Bắc loại trừ phe miền Nam, nhất là « nhóm sô
cẩu ( Cho rơm dùng để cúng tế ) Mặt trận giải phóng miền Nam «.Chì một thời gian
ngắn là Mặt trận ngụy tạo giải phóng bị xoá tan.
Khi thống nhất đất nước thì lại xẩy ra tình trạng « trâu cày trâu cột « , thành phần trâu
cột chống thành phần trâu cày có quyền tham nhũng, nên sinh ra một số chống đảng, bỏ
đảng, trả thẻ đảng, xa lánh đảng mà chưa dám ra mặt.
Cha ông chúng ta bảo khi chung nhiệm vụ thì thương nhau, khi chung quyền lợi thì hãm
hại nhau, mà CSVN là một đảng cướp, làm sao thoát cảnh xâu xé nhau về danh lợi !
Cuộc họp kỳ 6 vừa rồi cũng phản ảnh cuộc đấu đá giữa trâu cày và trâu cột để dành
miếng ăn.
Những trò kiểm điểm tự phê là những trò hề, vì đa số những đảng viện CS là những con
Người mà thượng Đế quên gắn con Tim ( Bài « con người Khổng lồ » của Trần Duy
trong Giai phẩm mùa Xuân ).
Vậy đảng CS muốn sửa đổi thì tiên vàn phải xin Thượng Đế gắn cho mỗi đảng viên
một con Tim để không còn Giết Người và cướp của nữa ! Nhưng với họ đâu có
Thượng Đế mà xin !
Tóm lại nội bộ đảng CS đã nát bấy như tương, từ bên trong đảng, tới nhân dân, tới
phe XHCN, tới quốc tế, quay mặt về đâu, CSVN cũng chỉ thấy rặc kẻ thù !CVSVN khi
nào cũng sợ người ngoài lật đổ, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của họ cũng chính là
Tư tưởng CS bất Nhân trong họ. Lưới Trời lồng lộng : Gieo Nhân thì gặt Quả, Tham
thì Thâm, Ác giả Ác báu.
Mỗi người CSVN nên tự hỏi : Mối tình thắm thiết Việt, Trung, Xô ở đâu ? Tình hữu
ái giai cấp ở chốn nào đây ?

Rõ ràng đảng CSVN đang ờ mút sào của con đường gian ác.
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Vài lời chia sẻ với đảng CSVN
Đảng CSVN nay tứ bề đều thọ địch, mà kẻ thù nguy hiểm nhất lại chính là tư tưởng CS
trong mỗi đảng viên, vì tư tưởng này là giết người, hãm hại người để cướp của, một chủ
nghĩa loại trừ con Người ngay cả con người CS, để giải cứu chỉ có con đường duy nhất
là từ bó tư tưởng CS, thành tâm đi về với Đạo lý dân tộc. Đạo lý Dân tộc chỉ vỏn vẹn có
hai Chữ : Nhân và Nghĩa.
Nhân là lòng Yêu thương con Người, mọi Người và Vạn vật. Phải có lòng bao
dung như Bọc Mẹ Âu Cơ, ăn ở với nhau như là Đồng bào mới có thể chấp nhận nhau tha
thứ lỗi lầm cho nhau mà giúp nhau sống cho tử tế, chứ con đường gian ác chỉ tàn hại con
Người và phá tan Dân tộc. Con người CSVN chỉ biết yêu thương thờ lạy những tên đồ tể
tội đồ của Quốc tế cùng kẻ thù truyền kiếp, mà hận thù đồng bào và khinh khi Tổ tiên.
Đồ Nho Hồ Chi Minh đã dám hỗn xược xướng họa « Tôi Bác « với đức Trần Hưng Đạo
Bác dẹp quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng !
Còn Nghĩa là bổn phân phải ăn ở công bằng với nhau ngay trong gia đình và xã
hội. Muốn trau dồi Nhân Nghĩa thì phải tu thân hàng ngày. Trước tiên là biết trân qúy
con người, kính trọng và yêu thương mọi người kể cả em bé, ngay cả ông ăn mày. vì con
người là loài linh thiêng cao quý hơn vạn vật. Có yêu thương thật sự mới có lòng bao
dung ngay với những kẻ lầm đường lạc lối.
Còn Nghĩa là bổn phận phải cư xử công bằng với nhau, muốn có Nghĩa thì phải
trau dồi các đức Tính : Lễ , Trí , Tín.
Lễ là trọng Mình và trọng Người, có trọng Mình mới biết cách trọng Người. Con
người CS trọng Xít, Mao, Hồ, mà khinh Tổ tiên dựng nước và bảo vệ nước, nên cứ thản
nhiến khinh khi đồng bào và bán nước là mồ hội xương máu của Tổ tiên từ gần năm ngàn
năm nay để lại, là việc đại Thất lễ !
Trí là hiểu mình và hiểu Người có hiểu được mình thì mới hiểu được Người
khác, cái hiểu lớn nhất là Mình là con Người còn bất toàn. Thói thường ‘ Việc người thì
sáng, việc mình thì quáng » chỉ thấy lỗi nhỏ nhặt của người khác, mà không biết đến cái
lỗi to lớn của mình, như việc giết người này để mưu hạnh phúc cho người khác ! Chỉ vỉ
ngồi đáy giếng, cái Trí chỉ thấy Trời bằng Vung Mác Lê !
Tín là tin Mình và tin Người, mình không giữ chữ Tín với chính Mình thì làm sao
thủ tín với người khác. Qua gần thế kỷ người nhân dân Việt Nam mới thấy không thề tin
bất cứ điều gì nơi CSVN.
Con người CSVN luôn mang kiếng Hận thù, nên nhìn gà ra quốc, nhìn đồng bào
thành kẻ thù, » nhìn kẻ thù thành bạn thân môi hở răng lạnh » , lấy việc giết người cướp
của của kẻ thù ( đồng bào ) là thực hiện lý tưởng CS !
Do đó trau dồi Nhân Nghĩa là phần cốt tuỷ của cung cách làm Người. Nghe thì dễ nhưng
làm cho được thì quá khó, khó còn ở chỗ ai ai cũng phải làm như thế thì gia đình mới êm
ấm, xã hội mới yên vui. Những phân biệt giai cấp quý tiên sang giàu nghèo hèn. . . nhất
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là giai cấp đấu tranh, đều là đầu mối không yêu thương con Người đủ, nên hãm hại con
Người, và phá tan xã hội !
Nghe những điều nhàm tai này tất nhiều người sẽ dè bỉu xa lánh. Nhưng không Vi nhân
cách này thì con Người hoá thành Sài lang man rợ !. Con người CS là ví dụ cụ thể và
Chế độ CS là một bài học xương máu cho Dân tộc Việt Nam.
Do đó CSVN muốn sửa đổi thì phải sửa đổi con Người trước, để giúp con Người biết
cách mở Lòng mở Trí mà phục vị con Người, chứ không bắt con Người phục vụ xã hội ảo
tưởng. Lập nên xã hội là để phục vụ con Người, mà hạnh phúc của con Người là phải có
cơm no áo ấm và có đủ thứ Tự do cần thiết làm con người Tự do, con Người Tự do biết
sống hoà cùng mọi người và vạn vật.
Theo thiển ý thì đa phần người CS lúc đầu đều là những người hăng hái yêu nước, yêu
đồng bào dám dấn thân vào chỗ nguy hiểm để thực hiện chủ nghĩa CS, chỉ vì mắc bệnh
Xương cuồng mà rơi vào bẩy của kẻ thù truyền kiếp, không thoát ra được !
Khốn thay! Quý vị không biết Chủ nghĩa CS là gì ? Thưa : Âu châu đã cống hiến cho
nhân loại 3 cái tai họa lớn : Đó là Chế độ Nộ lệ, Đế quốc Thực dân rồi chủ nghĩa CS.
Chủ nghĩa CS là con đẻ của hai chế độ bất Nhân và bất Công trên. Chế độ CS là chế độ
trả thù chế độ Nô lệ và Thực dân. Vì vậy mà chủ nghĩa CS lấy Hận thù làm động lực đấu
tranh giai cấp, sức mạnh của Hận thù là phá hại, còn Yêu thương mới là động lực xây
dựng.
Nước Việt Nam ta có chế độ vua quan lạc hậu, nhưng không có chế độ phong kiến và
nông nô như Tàu, mà chỉ có hiện tượng nô lệ, nên theo Tàu mà đấu tranh giai cấp là
theo giặc thực hiện âm mưu giặc để hại dân phá nước, Tàu giúp CSVN làm cách mạng
Triệt để là để thực hiện âm mưu tiêu diệt sinh lực của Việt Nam, đã hơn 4 ngàn năm nay
Cha ông họ không thể nào xâm chiếm được. Tàu là kẻ thù truyền kiếp hung hiểm nhất,
nước Việt Nam không ngóc đầu lên được là do sự độ hộ hơn 1000 năm rồi 7 lần đem đại
quân qua cướp phá. Vậy Chế độ Vua quan lạc hậu hay Đế quốc phong kiến và CS Tàu,
trong hai ai là kẻ thù nguy hiểm hơn ?.
Pháp là Đế quốc Thực dân là kẻ thủ 100 năm, nhưng không hung hiểm bằng Tàu.
Qua gần 70 năm, môi ai hở răng ai lạnh, núi sông ai liền với sông núi ai? Mối Tình thắm
thiết Việt, Trung Xô ở đâu ? Người bạn vàng 16 chữ vàng và 4 tốt đã cầm nhầm thác
Bản Dốc, ải Nam quan, bao nhiêu km2 của vịnh Bắc bộ, Hoàng Sa giao cho người bạn
tốt giữ giùm, nay đã trả lại chưa, bao nhiêu đảo của Trường Sa ai chiếm, bao nhiêu vùng
đánh cá của VN mà sao ngư dân không được đánh bắt, ai cho tụi giặc án ngự, những
khu rừng dọc Trường Sơn, Cao Nguyên Trung phần ai ai đóng chốt trên đó,
Bao nhiêu đoàn người « Tĩnh vi dân, động vi binh « đang có mặt từ Nam quan đến Cà
mâu vừa làm ăn vừa đợi thời cơ đánh cướp. Ai rước kẻ thù truyền kiếp vào nhà lũng
đoạn mọi cơ chế của xã hội. Những tai họa đó có phải để trả nợ chiến tranh giết đồng
bào, hay mua chức Thái thú ? Tất cả mọi việc đó kẻ thù nào đưa vào hay chính đảng
CSVN cố tâm thực hiện ?
Nay ai cấm những thành phần yêu nước Việt Nam, chống kẻ thù truyền kiếp xâm lược
lãnh hải và lãnh thổ, tại sao lại bắt giam và hãm hại những người yêu nước. Một chế độ
tàn bạo hung hiểm nhất lịch sử loài người có nên tồn tại nữa không ?
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Thực tình tôi nói theo sự kiện cụ thể chứ không có ý nói xấu chế độ, chỉ có việc tôi không
nêu ra hết được mà thôi, thực tâm tôi đau xót vì các đảng viên CS mắc bệnh Xương
cuồng mà cố chấp, nhưng tôi cố không để cho lòng Hận thù sai khiến tôi.
Tôi biết rằng không phải chỉ có các đảng viên CS bị lừa mà trí thức các nước Tây
phương cũng mắc bẩy, vấn đề là khi biết bị lừa thì nên dứt khoát với chủ nghĩa CS, trở về
cùng Dân tộc mà lập công đái tội, không nhận thức được như thế là không thật lòng. Tội
nặng nhất là biết lỗi mà không sửa, vì ai ai cũng bất toàn, tôi coi những người CS là
Đồng bào đi hoang, tôi chỉ làm công việc nói lên tư tưởng CS là nguồn tai vạ, mà không
cố ý tiêu diệt con Người, vì làm như thế cũng chẳng khác nào CS.
Nay đảng CSVN đang ở đầu mút của cái sào gian ác, không những gian ác với Đồng bào
mà còn với Tổ tiên và Trời Đất.
Những đảng viên CSVN trong bộ Chính trị nay Tâm trí không có chút yên tĩnh để mà hồi
tỉnh, để xem cả tập thể của họ đã gieo rắc bao nhiêu tai họa cho con Người và Dân tộc ?
Nay đang ở trong con đường kiệt tiến thối lưỡng nan, không thể theo Tàu nữa , nhưng
làm sao tháo vòng Kim Cô ra khỏi cổ, không thể theo Mỹ vì sợ phong trào Dân chủ
nghiền nát, duy có một điều đơn giản là trở về với Đạo lý Dân tộc, con đường này cũng
khó lắm vì CSVN có nói gì thật lòng cũng chẳng ai tin. Tất cả những oan nghiệt đó đều
do sự tham tàn và cường bạo mà ra, phải thực tâm từ giả con đường gian tham này thì
mọi sự sẽ hanh thông.
Việc đầu tiên mà đảng CSVN phải làm là dẹp cái nhà mồ của Hồ Chí Minh ở ba Đình,
bao nhiêu ảnh tượng toàn quốc của ông Hồ cho vào hố rác hết, tố cáo những tội ác của
CS đã gây ra cho dân tộc, khi đó đồng bào mới tin. Mặt khác phải củng mọi người trong
Dân tộc giúp nhau sống theo đường Nhân nghĩa, theo Bác ái, Công bằng cũng như Từ bi,
trí huệ.
Sống theo Đạo lý phải trả giá, cái giá thành tâm thiện chí hối cải để sống với con người
có Tình Người, để cùng Dân tộc giải quyết những oan khiên do sự gian ác mà quấn chặt
vào. Đây là độc đạo cho CSVN hiện nay.
Thiển nghĩ cái hố chia cách giữa người CSVN và thành phần không CS trong Dân tộc
đều do sự khôn Độc mà gây ra dại Đàn, lỗi chung chẳng ai có trách nhiệm, chỉ có Dân
tộc phải gánh hết tất cả hậu quả chia rẽ tang thương.
Về phía Quốc gia cũng còn nhiều người khôn lắm, khôn ở chỗ cực đoan, đinh ninh cứ
giết cho hết người CS, Miệng cứ nói mà Tay không làm được gì. Việc làm quan trọng
nhất là thực hiện sự sống Nhân Nghĩa trong cuộc sống hàng ngày để làm tỏa sáng chính
nghĩa quốc gia, khiến cho sa mù bóng tối CS biến tan dưới ánh bình minh của Đạo lý
Dân tộc.
Dân tộc Việt Nam đang ngoi ngóp trong hố chia rẽ của vũng nước chân trâu, người Việt
Nam nào cũng hay cũng giỏi cả chỉ có Dân tộc Việt Nam phải chịu tiếng ngu, cái ngu của
« Khôn Độc, Dại Đàn » ! Không có dũng lực của Nhân Nghĩa thì cà hai phe đều không
vượt qua cai hố oan khiên chia cách ! Cầu xin Hồn thiệng Sông Núi độ trì cho.
Không biết những lời tôi viết phản ảnh được bao nhiêu sự thật, thiển nghĩ chỉ có sự thật
mất lòng mới cảnh tỉnh được giấc mê của tất cả chúng ta. Xin tha thứ cho những lời thất
thố.
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